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Raoul Wallenbergs bibliotek för mänskliga
rättigheter ligger i Lund. Biblioteket har
Nordens största, och ett av Europas största,
och mest välsorterade bestånd av litteratur om
mänskliga rättigheter, humanitär rätt och annan
folkrätt.

Sverige har en lång bibliotekstradition. Vi har länge hyllat
biblioteken som en av de viktigaste platserna för bevarandet av
vår demokrati – en skattkammare av information och idéer som
alla har tillgång till.
I biblioteken kan vi utöva och fördjupa vår demokrati. I dem bildar och utbildar vi oss. De
förser oss med information och kunskap via böcker och media som vi annars inte har tillgång
till. De är utrymmen för diskussion, där vi kan utbyta och utveckla åsikter.
Biblioteket är en av få offentliga platser som är tillgängliga för alla, oavsett förutsättningar och
bakgrund. Det fria flödet av information och idéer i en inkluderande öppen miljö är
grundläggande för demokrati. Biblioteken ger oss alla en chans att delta i samhället och vara
en del av en helhet. Förutom att vara kunskapscentrum har biblioteken en viktig uppgift i att
sammanföra människor. Biblioteken är viktiga naturliga mötesplatser för alla.

Biblioteket har blivit en bas för mänskliga
rättigheter i Lund och är ett viktigt verktyg för
de som studerar och arbetar för mänskliga
rättigheter världen över.
Biblioteket som resurs

•
•
•
•
•
•
•
•

Över 25 000 titlar på olika språk
Resurser som kräver licens, såsom
specialistdatabaser och prenumerationer
Specialiserad och erfaren personal med
stora nätverk
Central mötesplats för de som studerar och
arbetar med mänskliga rättigheter
Nära samarbete med Juridiska fakulteten i
Lund
Del av Lunds Universitets nätverk för
biblioteket
Öppet för alla
Stöttar och utvecklar bibliotek i andra länder

För bibliotek världen över

En viktig uppgift biblioteket har är att stötta
våra partneruniversitet runt om i världen.
Tillsammans med lokala aktörer har vi byggt
upp människorättsbibliotek i bland annat
Zimbabwe, Etiopien, Indonesien, Laos,
Östtimor och Belarus.
Institutet har i årtionden arbetat med ett
bibliotekskoncept med fokus på mänskliga
rättigheter. Vi hjälper bland annat lokala
bibliotek att välja litteratur och förmedlar
metoder för hur de bäst kan drivas. Utöver det
utbildar och stöttar vi lokala bibliotekarier.
  

Bli biblioteksvän: Hjälp oss göra
skillnad
Vi hoppas kunna fortsätta sprida kunskap om
mänskliga rättigheter och demokrati, men för
detta behöver vi ditt stöd.
Som biblioteksvän bidrar du till att försvara
demokratin. Du stöttar studenter, forskare och
bibliotekarier i Lund, i Sverige och runtom i
världen.
De grundläggande och vägledande
demokratiska principer och kunskaper om
mänskliga rättigheter som studenterna får
med sig från Lund spelar stor roll i deras
framtida yrken. Genom att stötta oss
stödjer du framtidens ledare i olika länder.
På bibilioteket får studenterna chans att
utveckla förhållningssätt baserat på mänskliga
rättigheter. De skapar också ovärderliga
nätverk för framtiden.
Din hjälp bidrar också till forskning. Forskare
runtom i världen använder vår samling och
våra resurser. Biblioteket fungerar också
som mötesplats för forskare och studenter.
Forskarna för här en fruktsam dialog med sina
och andra studenter, vilket är givande för alla.
Ditt stöd bidrar också till att biblioteket kan
fortsätta hjälpa till att bygga upp bibliotek i
länder med krympande demokratiskt utrymme.
Genom din hjälp kan vi säkra fortlevnaden av
en kunskapskälla och en oskattbar mötesplats
för de som outtröttligt arbetar för mänskliga
rättigheter.
Hjälp oss göra skillnad.
Hör av dig, så berättar vi hur.

“Böcker och sinnen fungerar bara
när de är öppna .”
- James Dewar

Bli biblioteksvän

Vad får du ut av det?
• Beroende på ditt stöd kan vi erbjuda:
•

•

En mässingsskylt med ditt namn - på den
mest framträdande platsen på den publika
tack-väggen i biblioteket.

•

En valfri föreläsning av en av våra
experter om till exempel Agenda 2030
och utvecklingsmålen, jämställdhet,
mänskliga rättigheter i affärsvärlden, klimat
och mänskliga rättigheter och mänskliga
rättigheter i världen.

•

•

Vad innebär ditt stöd rent konkret?
Med hjälp av ditt stöd kan biblioteket fortsätta bedriva
sitt viktiga arbete runtom i världen. Det tillåter för
litteraturinköp, prenumerationer, lokaler, personal
och att underhålla och utveckla biblioteket och dess
verksamhet. Genom att bli bilioteksvän bidrar du tll alla
delar av verksamheten. Nedan ser du vad ditt stöd
innebär rent konkret.
  
Bibliotekets årliga hyra för 350 kvm 		

•

600 000 SEK
630 000 SEK

Datakostnader för besökare årligen		

40 000 SEK

Årslön för två assistenter, som digitaliserar och kategoriserar

130 000 SEK

Årsinköp av ny litteratur*, avgörande för att förbli relevant och del i Lunds
Universitet globala nätverk (ger tillgång till alla böcker)

200 000 SEK

(*ex; 30 000 SEK täcker inköp av tio e-böcker på temat Human Rights of Women
och tio e-böcker om Climate and Human Rights; samt en årsprenumeration av
den prestigefyllda tidningen Human Rights Journal)

Projekt: ny databas för att göra MR-dokument tillgängliga för alla
(rapporter, konventioner, resolutioner med mera)

20 biljetter till dig och dina bekanta, till den
årliga filmfestivalen; the Institute’s Swedish
Human Rights Film Festival, och inbjudan
till ett VIPP-mingel.
Boka bibliotekets konferensrum i
akademisk miljö, med ett rum för upp
till 20 personer. Vi står för handledning
av ett rundabordssamtal om mänskliga
rättigheter för dina gäster.
Var med på den årliga Anna Lindhföreläsningen med efterföljande middag
tillsammans huvudtalaren.

Delta i evenemang som biblioteket
anordnar, till exempel boklanseringar med
nya forskningsrön.

•

Stärk ditt företags medarbetarvarumärke
genom att förknippas med arbete för
mänskliga rättigheter och demokrati. Vi
tar fram en artikel och en presentation om
mänskliga rättigheter som du kan använda
i din internkommunikation/-utbildning.

•

Delta i en årlig middag med styrelsen.

•

Få ett kommunikationspaket med vår
logotype, banners med mera, så att du i
dina kanaler kan signalera till kunder och
medarbetare att du stödjer mänskliga
rättigheter

•

Bli medlem i ett nätverk bestående av
människor som delar dina värderingar
och arbetar med att stödja mänskliga
rättigheter.

•

Få uppmärksamhet och synlighet. Vi
berättar att du finns, bland annat genom
en artikel på vår webbplats.

•

Få nyheter från biblioteket med en
personlig hälsning från bibliotekarien
inklusive ett aktuellt boktips.

Vill du veta mer?

Årslön för bibliotekarien 		

Projekt: renovering av läsplatserna (återbruk)

Vetskap om att ditt stöd leder till en
fredligare värld och skyddar demokratin
på lång sikt

•

50 000 SEK
100 000 SEK

Kontakta mig, Christina Geijer
christina.geijer@rwi.lu.se
070-6155780
Raoul Wallenberg institute of Human Rights
and Humanitarian Law

“Där ett bibliotek är öppet, oavsett
dess storlek eller form, där är
demokratin också öppen.”
- Bill Moyers, journalist och politisk kommentator

Demokratins
skattkammare

Bibliotekets vision
För Raoul Wallenbergs bibliotek är framtiden
viktig. Vi vill fortsätta att utveckla och förnya vårt
arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.   
Som ambition har biblioteket bland annat att:
•
•
•
•
•
•

Fortsätta att ha en fullt uppdaterad
litteratursamling
Fortsätta att framgångsrikt stödja bildandet
av bibliotek för mänskliga rättigheter runtom
i världen
Utveckla och sprida digitalt material om
mänskliga rättigheter
Arrangera möten, seminarier och samtal där
vi sammanför forskare och studenter
Bjuda in näringslivet och organisationer för
bidra med kunskap, utbyta idéer och skapa
nätverk
Skapa ett lokalt centrum för mänskliga
rättigheter och stötta Lunds arbete i att vara
Sveriges första ”Human Rights City”.

“

RWI’s library helped us tremendously. It is the
best library in human rights and international
humanitarian law I have ever seen.

- Pitikan Sithidej, Generaldirektör,
Departmentet för skydd av rättigheter och
friheter, Justitieministeriet, Thailand, Alumni

Thanks to the donations from RWI we have
a collection of brand new and relevant
books on human rights with all its aspects.
- Bibliotekarie, Africa University, Zimbabwe

The possibility to access multiple sources
and material focused on human rights and
humanitarian law at RWI has been a precious
and inspiring opportunity for me.
- Besökande mastersstudent

We have had other library management trainings
before, but they were either very technical and
focused on library management, or only human
rights based. The strengths of RWI’s training is
exactly the bridging of this divide. For human
rights librarians, it is essential that human rights
are fully acknowledged.
- Bibliotekarie, Indonesian National Commission
on Human Rights

This training course in Library management
and human rights has changed my life.
- Bibliotekarie, African Court on Human and
People’s Rights

